221– INSTITUT-ESCOLA LES VINYES
CASALET 2017 – JORNADA INTENSIVA JUNY
CURS 2016-2017

PER UTILITZAR EL SERVEI ÉS IMPRESCINDIBLE EMPLENAR AQUEST FULL
DADES DEL NEN/NENA
Nom de l’alumne/a

Curs

Gr

Cognoms alumne/a
A d r e ç a
C.Postal

Població

e-mail

Pare/tutor

NIF

Telf

Targ.Residència o Passaport

NIF

Mare/tutora

Telf

Targ.Residència o Passaport

Us informem que del 6 fins al 21 de juny es farà horari intensiu. Per facilitar als pares la permanència dels nens/es al Centre, us oferim
el servei opcional de l’acolliment de 15:30 a 16:30. Si esteu interessats en aquest servei cal que empleneu aquesta butlleta amb les
dades del/la vostre/a fill/a, lliurant-la el més aviat possible a la coordinadora. Cal retornar la inscripció abans del 15 de maig.

El servei d’acolliment de tarda 16:30 a 18:00 es continuarà oferint als usuaris habituals, des del 1 al 21 de juny amb les
mateixes condicions i sense cap càrrec adicional pel servei de 15:30 a 16:30.
Franja horària de 15:30-16,30 Preu 18:00 €



Franja horària de 15:30-18:00 Preu 34:00 €



Esporàdic : 2,00 €

Ràtio 1/12-15

Esporàdic : 4,00 €

Ràtio 1/12-15

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL SERVEI D’ACOLLIDA
CODI BIC

Nom Entitat Bancària
Núm. compte IBAN
Titular del compte

NIF

AUTORITZACIÓ
D a t a

d ’ a l t a

En/na

d e l

s e r v e i
amb NIF

Autoritzo el meu fill/a
A fer ús del servei del Casalet Jornada Intensiva Juny del 6 al 21 de Juny de 2017.
Aquesta autorització es fa extensiva, segons regula la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament, a que 7 i TRIA, SA., amb domicili al
carrer carretera de Barcelona, número 83, (08740) Sant Andreu de la Barca i NIF A61046017, pugui enviar ordres al seu banc per
carregar el seu compte, i al seu banc per carregar el seu compte d'acord amb les nostres ordres derivades de la relació de serveis
entre vostès i 7 i TRIA, SA.
Data
Signatura/es del pare /mare/tutor:

En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1.999),
l’informem que les dades personals facilitats per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de 7 i TRIA, SA. La finalitat del mateix és la gestió
extraescolar. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un escrit dirigit a 7 i TRIA, SA C/Carretera
83, 08740 Sant Andreu de la barca.

